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Proces verbal, 

 Încheiat astăzi 15.05.2017 cu ocazia şedinţei Consiliului Facultăţii. 

 

Ordinea de zi: 

1 Aprobarea comisiilor de concurs pentru posturile didactice vacante. 

2 Licență și disertație - sesiunea IULIE 2017. 

3 Sesiunea de examene de vară 2017. 

4 Admitere 2017. 

5 Diverse. 

 
 

1. Dl director al departamentului MTSAI, prof.dr. C. Constantin, a prezentat comisia de concurs 

pentru postul de conferențiar, poziția 23 din statul de funcțiuni al departamentului.  

Aceasta este formată din:   

prof. dr. Cristinel Constantin – președinte,  

prof. dr. Ioncică Maria (membru),  

prof. dr. Gabriela Țigu (membru),  

prof. dr. Adrian Micu (membru),  

prof. dr. Ana Ispas (membru),   

prof. dr. Alexandru Căpățână (membru supleant),  

prof. dr. Nicoleta Cristache (membru supleant).  

Propunerea a fost validată de către CF cu unanimitate de voturi. 

Dl director al departamentului FCTE, conf.dr. C. Duguleana, a prezentat comisiile de concurs 

pentru posturile de conferențiar, pozițiile 3 și 6 din statul de funcțiuni al departamentului. 

Comisia pentru postul 3 este formată din:  

prof. dr. Gabriel Brătucu - președinte,  

prof. dr. Laura Obreja Brașoveanu (membru),  

prof. dr. Nicoleta Claudia Moldovan (membru),  

prof. dr. Marian Siminică (membru),  

prof. dr. Cristi Spulbăr (membru),  

prof. dr. Tatiana Dănescu (membru supleant),  

prof.dr. Monica Răileanu Szeles (membru supleant).   

Propunerile au fost validate de către CF cu unanimitate de voturi. 

Comisia pentru postul 6 este formată din:  

prof.dr. Gabriel Brătucu – președinte,  

prof. dr. Brașoveanu Iulian Viorel (membru),  

prof. dr. Moldovan Nicoleta Claudia (membru),  

prof. dr. Spulbăr Cristi (membru),  

prof. dr. Siminică Marian (membru),  

prof. dr. Tatiana Dănescu (membru supleant),  

prof. dr. Monica Răileanu Szeles (membru supleant).  



Propunerile au fost validate de către CF cu unanimitate de voturi. 

2. Dl Decan a propus schimbarea datelor pentru examenul de licență, pentru a nu se suprapune cu 

perioada de înscrieri: 

- licență: 3 iulie proba I, 6-9 iulie proba II;   

- disertație  masteratele de aprofundare 4-5 iulie,  

- disertație MBA 1 iulie,  

- disertație Audit 9 iulie.  

Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

3.Au fost discutate aspecte organizatorice privind sesiunea de examene din vară. 

4.Au fost discutate aspecte organizatorice privind admiterea 2017. 

5. Diverse: 

5.1.Studenților care fac practica la Institutul de Cercetare Dezvoltare al Universității Transilvania 

li se va elibera o adeverință de către prof.dr. Monica Răileanu Szeles (director al Institutului) iar 

evaluarea activității de practică se va face pe baza notei din această adeverință.  

 

 

 
 

 

Decan,        A consemnat, 

Prof.univ.dr. Gabriel Brătucu     Conf.univ. dr. Ioana Chiţu 


